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እውን ሰላም ሲበዛ ራስን ያሳምማል? 

ፈሪዳ ከመሳለሚያ 

የዚህን ፅሁፍ ርዕስ ያገኘሁት በአገራችን በተገነባው ዴሞክራሲያዊና ሰላማዊ ስርዓት 

የመታተም እድል ካገኙት መፅሔቶች አንዱ በሆነው "የሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሔት የሚያዝያ 

2004 ዓ.ም እትም ነው፡፡ የመፅሔቱ መጠሪያ "የሙስሊሞች ጉዳይ" በመሆኑ ለማንም ተመልካች 

ወይም አንባቢ መፅሔቱ ሃይማኖታዊ ይዘት እንዳለው ወይም አለው ተብሎ እንዲታሰብ 

እንደሚፈልግ ለመገመት አያስቸግርም፡፡  

 ይሁን እንጂ   ይህን መፅሄት ከአበቃቃሉ ጀምሮ ለተከታተለ በተለይም ደግሞ በሰሞነኛው 

የፖለቲካ ትኩሳት ውስጥ የእንቅስቃሴው መሪዎችና ..ተላሚ አይምሮዎች.. ነን በሚሉ ግለሰቦች 

በሚፃፉ መጣጥፎችና ቃለ ምልልሶች አማካይነት እየተጫወተ  ያለውን የግጭትና የውጥረት 

ቅስቀሳና የግጭት አራጋቢነት ሚና  ልብ ብሎ ላጤነ በርግጥም መፅሄቱ ከሃይማኖታዊ ተልእኮ 

የዘለቀ ፖለቲካዊ አላማ እንዳለው ለመረዳት  አዳጋች  አይሆንም፡፡ 

ይህ መፅሄት  በሃይማኖት ሽፋን አወልያን ማእከል አድርጎ መረን የለቀቀ  ህገወጥና ኢ- ሀገ 

መንግስታዊ  ፖለቲካዊ ተግባራትን የሚያካሂደው ቡድን  ርእዮተ አለማዊ ልሳን  መሆኑ ከማንም 

የተሰወረ ነገር አይደለም  ነው ፡፡ የህትመቱ አዘጋጆች፡ ሪፖርተሮች እና አምደኞች  ፍትህ እና 

ፍኖተ ነፃነትን በመሰሉ  የተቃዋሚ ፓርቲ ልሳኖች ላይ ቋሚ አምደኞች መሆናቸውና   ግልፅ  

የፖለቲካ አቋም በመያዝም ፀረ መንግስት መጣጥፎችን የሚፅፉ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ እነዚህ 

አስመሳዮ ከኛ በላይ ቅድስና ለአሳር ብለው  ፖለቲካዊ ሰብአናቸውን በሃይማኖታዊ ቆብና ሪዝ 

ሸሽገው ሃይማኖታዊ ጥቅሶችን  ያዥጎደጉዳሉ፡፡ እነዚህንና ሌሎቹን የመፅሄን እድመተኞች አንድም 

በፖለቲካው ውስጥ ንቁ ተሳታፊዎች የሆኑ አሊያም በፖለቲካ ፓርቲ ባይደራጁም በሙስሊሙ 

ማህበረሰብ ስም ልዩ ልዩ ጥያቄዎችን አንስተን ከመንግሥት ጋር መፋለም አለብን ብለው የሚያምኑ 

ሰዎች ስለመሆናቸው   ወደፊት በዝርዝር የምመለስበት ይሆናል ፡፡   
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  እነዚሀ ወገኖች ተገቢውን ምላሸ ያገኙ  የበርካታ ሙስሊሞች ጥያቄዎችን ከጓሮ በመንጠቅ  

የጥያቄዎቹን  ሃይማኖታዊ ባህሪይ እየለጠጡና እየለወጡ  በሃይማኖት ሸፋን  ህገ መንግስታዊውን 

ስርአት ለማፍረስ   መርዘኛ፡ አደገኛና፣ ፅንፈኛ  የፖለቲካ አጀንዳ  ያራምዳሉ ፡፡ በበኩሌ  እነዚሀን 

አስመሳዮች  ከገዛ መፅሄታቸው ይዘቶች በተቀነጨቡ አስረጅዎች እያስደገፉ  በደም  በአጥንታቸው 

የዘልቀውን  ፖለቲካ   ማጋለጡ     አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለኝ፡፡    

 በእነዚህ ወገኖች አማካይነት በሃይማኖትና በፖለቲካ መካከል ያለው ዳር ድንበር ሆን 

ተብሎ እንዲደበዝዝና ብሎም እንዲጠፋ ለማድረግ የከፈቱት አደገኛ  ዘመቻ በስፋት መጋለጥ 

ይኖርበታል፡፡  በመሆኑም በዚህ መፅሔት የሚራመዱ ሃሳቦችን አንድ በአንድ እያነበቡ በመመርመር 

በሃይማኖት ሽፋን የሚካሄደው እንቅስቃሴ ወደየት እያመራ እንደሆነ ወይም ወድየት እንዲያመራ 

እንደሚፈለግ በዝርዝር ግዜ ወስዶ መመልከቱ  ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ ፡፡ ለጊዜው ገን ፀሃፍቶቹ 

በሙስሊሞች ጉዳይ መፅሔት  አማካየነት የሚያጋግሉትን የፖለቲካ ቋያ ዘርዘር አድርገን 

በመመልከት እንጀምር፡፡  

የሚያዝያ 2004 ዓ.ም "የሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሔት ላይ ከተለመዱት የጋዜጣው አዘጋጆች 

በተጨማሪ ዶ/ር ጀይላን ኸድር፣ ጃፋር ማሀመድ፣ አብዱራህማን አሊ፣ ዶ/ር ሰኢድ መሃመድን 

የመሳሰሉ ሰዎችን ፅሑፎች አስተናግዳለች፡፡ ከፍ ሲል እንደገለፅኩት እነዚሀን የመፅሔቱ አዘጋጆች፣ 

አምደኞች እና እድምተኞችን ማንነት ለግዜው አቆይተን በዚህ መፅሔት የሚያስተላልፉትን 

መልዕክት፣ የሚያካሂዱትን ጥሪ በማየት  በህዝበ ሙስሊሙ ስም የሚካሄደው እንቅስቃሴ በየትኛው 

አቅጣጫ እያመራ እንደሆነ እንመልከት፡፡ 

በቅድሚያ የሙስሊሞች ጉዳይ "በነፃ ሃሳብ" አምዱ ይዞት የቀረበውን የየሱፍ ጌታቸው ፅሑፍ 

ወደመመልከት እንሸጋገር፡፡ የሱፍ ጌታቸው በሚል የብዕር ስም    በእውነተኛ ፎቶግራፉ ተደግፎ 

የቀረበው ፀሃፊ የመፅሔቱ ዋና አዘጋጅ ነው፡፡  የመፅሔቱ ዋና አዘጋጅ የሆነው  ግለሰብ ነፃ  

አስተያየት አስመስሎ የሚያቀርበው ሃሳብ መፅሔቱን በቅርበት ለማይመረምሩ ሰዎች በመጠኑ 

አስቸጋሪ መሆኑ ስለማይቀር    ለቅን አንባቢ ግንዛቤ ይረዳ ዘነድ  እስኪ በመፅሄቷ ዋና አዘጋጅ 

የተመረጠው ርዕስ በቁሙ  ያዘለውን ሃሳብ በመመርመር እንጀምር ፡፡  
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ጋዜጠኛ ዩሱፍ ጌታቸው (ለጊዜው ጋዜጠኛ እንበለውና) ፅሑፍ የመረጠው ርዕስ "ሰላም ሲበዛ 

ራስ ያማል እንዴ?" የሚል ነው፡፡ ከዚህ ርዕስ በቀጥታ ለመገንዘብ እንደሚቻለው ፀሃፊው በአገራችን 

ሰላም መስፈኑን ብቻ ሳይሆን መብዛቱን ከማመን መጀመሩን ነው ፡፡ ዩሱፍ አስር ግዜ ሰላም የሚል 

ሰላም ይነሳል በማለት በሃገራችን ለሰላም የተከፈለውን  መስዋእትነትና በውጤቱም የተገኘውን 

ትልቅ ፋይዳ አና የሚያብጠለጠል  ፅሁፍ አቅርቧል፡፡ በዩሱፍ  ብእር የተንገላታው  ሰላም ሲባዛ 

የሚለው አገላለፅ ከተጨባጩ የአገራችን እውነታ ጋር አንዳችም የሚጣረስ ነገር የለውም፡፡ ጧትና 

ማታ ሰላማችንን አብዛልን ብለው በፀሎት ለአገራችን ሰላም ከሚተጉ የሁሉም እምነት ተከታዮች 

ጀምሮ ፖለቲከኞቻችንና መላው ህዝበ ኢትዮጵያ ለሰላም በሰጡት ትኩረት በርግጥም አገራችን 

የሰላም አገር ሆናለች፡፡   ለሰላሳ ምናምን ዓመታት በአራቱም የአገሪቱ ማዕዘናት የተንቀለቀለው 

የጦርነት ንዳድ በርዶ ለሃያ አንድ ዓመታት የሰፈነው ሰላምም የመላ ህዝበ ኢትዮጵያ የትግል 

ውጤት ነው፡፡ ሰላምን ፈልገውና ለሰላም ታግለው በገጠርም በከተማም አስተማማኝ ሰላም ያሰፈኑት 

የአገራችን ህዝቦች በየዓመቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ለግላጋ ልጆቻቸው ከተቀጠፉበት ጦርነት 

ተገላግለዋል፡፡ ጦርነት የሚያስከተለውን ውድመት፣ ሞት፣ ስደትና መፈናቀልም አስወግደው   እነሆ 

በልማት ተግባርም ተጠምደዋል፡፡   የአርሶ አደሩን ህይወት የለወጡና በመለወጥ ላይ የሚገኙ 

በእርከኖችና መስኖዎች የሚለሙ መርታማ ኩዳዶች እንዲሁም ለአይን የሚታክቱ ዘመናዊ የእርሻ 

ማሳዎች በአዳፍኔና በሚሳይል ሲሸነተሩ የከረሙ የነጠፉ ውድማዎችን ተክተዋል ፡፡ በታንኮች 

ይታረሱ በነበሩ መንገዶች ምትክም በአራቱም የአገሪቱ ማዕዘናት ረጃጅም ዘመናዊ ጎዳናዎችና 

የመገናኛ አውታሮች ተገንብተዋል፡፡ ለሰላማችን ምስጋና ይግባውና በየገጠሩ የአርሶ አደሩ ልጆች 

የሚማሩባቸው ዝቅተኛና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም ተገንብተዋል ፡፡  

  ሰላም በመብዛቱ  ራሳችንን አመመን እያሉ  ለብጥብጥ  ዱኣ ወይም ሱባኤ መግባት  

ያላስፈለጋቸው  የአገራችን ህዝቦች   በትግላቸው ያረጋገጡትን  ሰላም  ውጤቶችም  ማጣጣም 

ጀምረዋል፡፡ ሰላም ሲጠፋ እንጅ ሰላም ሲበዛ የማይታመሙት የአገራችን የተለያዩ እምነት ተከታዮች 

በተገኘው ሰላም ሃይማኖታቸውን አክብረውና አስከብረው በመቻቻልና በፍቅር ይኖራሉ፡፡  

ህፃናት ወደ ትምህርት ቤት፣ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው ምእመናን ወደ በተ 

እምነቶቻቸው ሳይሳቀቁ የሚንቀሳቀሱትም የትግላቸው ፍሬ የሆነውን ሰላምን በማረጋገጣቸውና 
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ወጤቶቹንም  በማጣጣማቸው ነው፡፡ ይህ የመላ ሰላም ወዳድ ኢትዮጵያውያን መንፈስና አስተሳሰብ 

ነው፡፡ በሰላማዊ ዜጎችና ሰላም ሲበዛ ራስ ያማል እንዴ? እያሉ ጦርነትንና ግጭትን በሚሰብኩ ጦር 

አውርድ ባዮች መካከል ያለው መሰረታዊ የአመለካከትና የተግባር ልዩነትም በዚህ ክልል የሚታይ 

ነው፡፡ 

ዮሱፍ ጌታቸው "ሰላም ሲበዛ ራስ ያማል እንዴ?" ለሚለው ወፈፌ ፅሑፋ  ማጠናከሪያ 

ወይም ማስደገፊያ ይሆነው  ዘንድ ፍንትው ብሎ በሚታየውና እርሱን በሚያበግነው  የሃገራችን 

ሰላም ላይ ምናባዊ ብጥብጥ በመመረግ ነባራዊውን እውነታ አጥልሞ ለማሳየት ሞከሯል፡፡ የህን ሽባ 

ጥረቱንም  መንግሥት የሃይማኖት ተቋማትን በሙሉ ተቆጣጠሯል የሚል ተጨማሪ እብለት  

አስመርኩዞ   እንዲህ ይለናል ፡፡    

"ዛሬ በሰላምና መረጋጋት ስም "የግፍና የደም አበላ የለም" ለማለት የሚያስደፍር ሁኔታ 

የለም፡፡ ብዙዎች ባለመረጋጋትና በስጋት ማዕበል ወጀብ ይናጣሉ፡፡ በየዘመኑ የሚፈራረቁ "ነፃነት" 

የሌላቸው "ነፃ" አውጭዎች፣ መንፈሳዊ ተቋማትን በሹመት ጠቅልለው መያዛቸው ይነገራል፡፡ ወይም 

በእጅ አዙር የሃይማኖት ተቋም መሪነታቸውን /ኢማምነታቸውን/ ያንፀባርቃሉ፡፡ የብዙዎች "ፍትህ 

ይስፈን" መርህ የሽብር ቀለም ይቀባል፡፡ "የሁሉም የእምነት ቤተ አምልኮ ደጃፎች አብዮታዊ 

ዴሞክራሲ ካልተሰበከበት፣ ካድሬ ካልተሾመበት ሰላም የለም.. የሚሉ ወከባዎች በዝተው ይታያሉ" 

በማለት ይገልፁታል፡፡ (የሙስሊሞች ጉዳይ ቅፅ 2 ቁጥር 18 መፅሄት) 

የወቅቱን የአገራችንን መንግስት በቅርብ ለሚያውቁና በንፁህ ልቦና ለሚመረምሩ ሁሉ 

የኢፌዴሪ  መንግስት ራሱን ከሃይማኖት ጉዳዮች አርቆ በሰላማዊ የአገር ግንባታ ላይ መሰማራቱ  

ወለለ ብሎ የሚታይ ግዙፍ  ሀቅ ነው፡፡ የመንግሥት   ፍላጎት እና ፈቃድ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ህገ 

መንግስታዊ ስርአቱ የደነገገውና በጥብቅ መፈፀም ያለበት ትእዛዝ በመሆኑ መንግስት ሃይማኖትን 

ለምእመናንና ለሃይማኖት መሪዎች ትቷል፡፡ በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ አይገባም፡፡ ሃይማኖትና 

ፖለቲካ እንዲነጣጠሉ አድርጓል፡፡ ሃይማኖትና ትምህርትም እንደዚሁ፡፡  

ሃቁ ይህ ቢሆንም የ"ሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሄት አዘጋጆችና አምደኞች ግን መንግስት  

በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ እየገባ በየቤተ እምነቱ አብዮታዊ ዴሞክራሲን ሲሰብክ እንደሚውል 
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በሚያስመስል ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ ላይ ተሰማርተዋል፡፡ ሰላም ሲበዛ ያመናል የሚሉት 

የ"ሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሔት ዋና አዘጋጅ አቶ ዩሱፍ ጌታቸው ወይም በእውነተኛ ስማቸው አቶ 

አስማማው ዩሱፍ በሰላም ወዳዱ ኢትዮጵያዊ ህዝበ ሙስሊም ስም በሚያዘጋጁት መፅሔት 

አማካይነት ሃይማኖትንና ፖለቲካን የለየውን ግንብ ሲንዱ መክረማቸው እሙን ነው፡፡  ይሁንና 

እኒህ ሰው  ይህን  የራሳቸውን ምግባር መንግስት ላይ ያለሃፍረት በማላከክ በሃይማኖት ውስጥ 

ጣልቃ በመግባትና ቤተመቅደሳትን የፖለቲካ መድረክ በማድረግ ድርጊት መንግሥትን 

ይወነጅላሉ፡፡ አቶ ዩሱፍ ጌታቸው ወይም አቶ አስማማው ዩሱፍ በምርጫ 2002 የራሳቸውን 

የፖለቲካ ፓርቲ መስርተው ለውድድር ቀርበው እንደነበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ 

መዛግብት ያሳብቃሉ ፡፡  

ፀሃፊው ህገ መንግስቱ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ባስከበረለት ለስልጣን የመወዳደር መብት 

ተጠቅመው በእጩ ተመራጭነት ቢወዳደሩም የተወዳደሩበትን ክልል ህዝብ አመኔታ ሊያተርፉ 

ባለመቻላቸው ወደ ፓርላማ ሳይገቡ ቀርተዋል፡፡  ከሽንፈት መልስ ቆብ አጥለቀውና ሪዛቸውን 

አንዥርገው ያንኑ ቡትቶ ፖለቲካቸውን በሃይማኖታዊ ኮሮጆ ውስጥ ከተው በሙስሊሞች ጉዳይ 

መስኮት ብቅ አሉ ፡፡ ፖለቲካዊ እልሃቸው ቢደነቅም የመረጡት አሳቻ ምሽግ ግን ለወግዘተ 

ይዳርጋቸዋል፡    በግልፅ የፖለቲካ አቋም የሚፋለሙ በመሆናቸው በሃይማኖታዊ የፖለቲካ ቅስቀሳ 

ላይ ከመሰማራት መቆጠብ የሚገባቸው ሰው ናቸው፡፡ ፖለቲካ በሃይማኖት ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ፣ 

ወይም ደግሞ ፓርቲዎች ፖለቲካቸውን በሃይማኖት ሽፋን እንዳያራምዱ በህገ መንግስቱ 

የተከለከሉት ሃይማኖትና ፖለቲካ ያውም  አክራሪ ፖለቲካ  እንዲቀላቀሉ ማድረግ ሊያስከትል 

የሚችለውን አደገኛ WጤT ለማስቀረት ሲባል እንደሆነ ግልፅ ነው፡፡   

ይህ ለማንም ቅን አሳቢና ህግ አክባሪ የማይሳት ቢሆንም የ..ሞስሌሞች ጉዳይ.. ዋና አዘጋጅ 

አቶ አስማማው የማይስማሙትን ጉዳዮች ሳይሰሙ አስማምተው በማለፍ  ለማጭበርበር ብቻ 

አይደለም የሞከሩት፡፡ አቶ አስማማው በፓርቲ ፖለቲካ ተወዳድረው ያጡትን የፖለቲካ ድል እነሆ 

በኢትዮጵያ በሰፈነው ዴሞክራሲ በመጠቀም "ነፃ" የሚባል ጋዜጣ አዘጋጅተው፣ የዋና አዘጋጁን ጦረኛ 

አስተሳሰብ በነፃ ሃሳብ መልክ በማራመድ ለማግኘት እየተጉም ይገኛሉ፡፡ በአገራችን የሰፈነው 

የሃይማኖት እኩልነት በሰጣቸው መብት በመጠቀምም የህዝበ ሙስሊም ጠበቃ ነኝ በማለት 
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በሙስሊሞች ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ እስላሞች ስም ..ሰላም በዝቷል፡፡ የሰላም ብዛት ራሳችን 

እስኪያመን ድረስ የዘለቀ ነው.. በማለት አደገኛ የጦር አውርድ ዘመቻ ከፍተዋል፡፡ ለነገሩ  መፅሔቱ 

በአቶ ዩሱፍ ጌታቸው ወይም አስማማው ዩሱፍ ፅሑፍ ብቻ የተወሰነ የጦር አውርድ አቅጣጫ ቢይዝ 

ኑሮ ባልከፋ ነበር፡፡ በህትመቱ ላይ የዚሁ መፅሄት አምደኛ የሆኑት እነ አብዱረህማን አሊ፣ ሼህ 

ሩህይና ከእነዚህም አልፎ በኢትዮጵያ ያለው አክራሪ አመለካከት መሃንዲስ እንደሆኑ በሚነገርላቸው 

በዶ/ር ጀይላን ከድር የዚሀ ጦረ ጠማሽ ጋሪ ተሳፋሪዎች ሆነዋል ፡፡  ከነርሱመ በተጨማሪ   

ከአሜሪካን ድምፅ እስከአልጀዚራ፣ ከሙስሊሞች ጉዳይ እስከፍትህ ጋዜጣ እየተራወጡ  አገራችን ላይ 

መዝመት የማይሰለቻቸውን የኦነግ አፈቀላጤ እነጀዋር መሃመድን የመሳሰሉ ሰዎች ሳይቀሩ 

በግላጭና በተዘዋዋሪ መንገድ የጦር አውርድ ዘመቻው ተካፋዮች ሆነውበታል፡፡ 

ብዚህ መፅሄት ላይ ሌላው አብዱራህማን አሊ የተባለ  ፀሐፊ ደግሞ ..መንግሥት ችግሩን 

ለመፍታት ለምን ፈራ?.. በማለት አርፎ የተቀመጠውን መንግሥት በፍርሃት እየወቀሰ ለአደባባይ 

ፍልሚያ ይጋብዛል፡፡   የሙስሊሞች ጉዳይ መፅሔት ይዞት የተነሳው ጉዳይ  ሃይማኖት ቢሆን ኖሮ   

ጉዳይ ጣልቃ አልገባም ብሎ  አርፎ የተቀመጠውን መንግስት   አርፎ በመቀመጡ ሊወቅሰው 

ባለተገባ ነበር ፡፡ ለነገሩ አርቆ አስተዋይነቱን ነስቷቸው አንጂ  በሃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

አለመግባት ህገመንግሥታዊ ግዴታዬ ነው ብሎ አርፎ የተቀመጠውን መንግሥት ..ፈሪ፣ ቦቅቧቃ 

ወዘተ.. እያሉ ወደ ግጭት መጋበዝ ለማንም   በተለይም ደግሞ   ሃይማኖትና የፖለቲካ 

አስተዳደርን ለሚቀላቀለቅሉትና ከዚህም ዳጎስ ያለ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ለሚሞክሩት ለኒህ 

አስመሳዮችም ሳይቀር እንደማይበጅ ግልፅ ነው ፡፡  

 

 

  በዚህች በ"ሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሔት ላይ  ሃይማኖታዊ ቆብ ደፍቶ ብቅ ያለው  ጃዋር መሃመድ 

የተባለው የኦነግ አፈቀላጤ   የሚለውን ደግሞ እስቲ አንስማ 

..በጥቅሉ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ፍላጎታቸው፣ እይታዎቻቸውና ምኞቶቻቸው ሁሉ 

በፖሊሲ ቀረፃ፣ በአገራዊ ትርክትም ሆነ ምስል ቀረፃ ውስጥ እንዲካተቱላቸው 
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እየፈለጉም እየታገሉም ነው፡፡ እኒህ ደግሞ የሃይማኖታዊ እንቅስቃሴ ጥያቄዎች 

አይደሉም፡፡ በሰላማዊ ተቃውሞ ላይ የተመሰረተ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ 

እንጅ.. 

   ጉዳዩ የፖለቲካ እንጂ የሃይማኖት እንዳልሆነ ጃዋር በግልፅ አማርኛ በመንገር የሰሞነ የአክራሪ 

ፖለቲከኞች፣ የግንቦት ሰባት ፣ኦነግ ወዘተ ጋብቻ ምስጢር ያመላክተናል፡  አወሊያም ሆነ በመጅሊስ 

ጥያቄ ሽፋን የቀረቡት የሃይማኖታዊ ሳይሆን የፖለቲካ ጥያቄዎች ናቸው ከተባለ፣ መንግሥት 

ደጋግሞ ሲለው እንደከረመውና በህገ መንግሥቱም እንደተደነገገው ሃይማኖትና መንግሥት፣ 

ፖለቲካና ሃይማኖት መነጣጠላቸው ቀርቶ መደበላለቃቸው በግላጭ እየታየ ነው፡፡ ህገ መንግስቱ 

ብቻ ሳይሆን ቅዱሳን መፃህፍቱ የ"ቄሳርን ለቄሳር" በማለት ፈፅሞ ሊደበላለቁ አይገባቸውም ያሏቸው 

ተቋማትና ምግባሮች ከተደበላለቁ ደግሞ ውጤቱ ወደ ትርምስ ለማምራት የሚያስችል ቀውስ 

እንደሚሆን ለማንም ግልፅ ነው፡፡ የሃይማኖትና የፖለቲካ ዳር ድንበር ከተጣሰ ሁሉም ሃይማኖቶች 

በመንግስት ላይ ተፅዕኖ ለማድረስና ይህንንም ለማስፋት መረባረባቸውና በዚያው ልክ ደግሞ 

መጋጨታቸው አይቀርምና፡፡  

በሃይማኖት እኩልነት የሚያምኑ ሁሉ ይህ እንዲሆን የማይፈልጉትን ያህል አክራሪ አላማ 

ያላቸው ሁሉ ደግሞ መንግስትና ሃይማኖት ተደበላልቀው ቢሳካም ባይሳካም የአንድ ሃይማኖት 

የበላይነት በአገራችን እንዲፈጠር መፈለጋቸው አያከራክርም፡፡  

ሃይማኖትና መንግስት መነጣጠል አለባቸው የተባለው መንግስት የሁሉንም ሃይማኖት 

ተከታዮችና ሌሎች ሃይማኖት የለንም የሚሉ ዜጎች በእኩልነት እንዲያስተናግድ በማሰብ መሆኑ 

ይታወቃል ፡፡ ይሁንና በዚሁ የ"ሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሄት ላይ አቡ ሐቅ የተባለ ፀሃፊና የንቅናቄው 

አመራር ደግሞ "ሃይማኖታዊና አለማዊ የሚባል ክፍፍል" ሊኖር አይገባውም ይላል፡፡  

አልፎ ተርፎም "ኢስላም እንደዚህ አይነት ክፍፍሎችን አያውቅም፤" እስከማለትም 

ይደርሳል፡፡ መንግስትና ሀይማኖትን መለያየት የቅኝ ገዥዎች ሴራ ነው  የሚለው አቡ ሐቅ "ቅኝ 

ገዥዎች ሃይማኖታዊና አለማዊ የሚል ክፍፍል ሙስሊሞቹ ላይ ለማሰረፅ ሞክረው ነበር፤ በተለያየ 

ጊዜ ወደ ሌላ ስፍራም ተዛምቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሙስሊም የዚህ ሰለባ ሆነናል፤" በማለት 
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ክፉኛ ያማርራል፡፡ የ"ሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሄት አምደኛ የሆነው እና ያልተበረዘው  እምነት 

ሃዋሪያ ነኝ ባዩ  አቡ ሃቅ ህገ መንግስቱ ሃይማኖትና አስተዳደር ፈፅሞ መለያየት አለባቸው በማለት 

ያስቀመጠውን ድንጋጌ  በዚህ መልክ ይሽረዋል፡፡ በመሬት ላይ እየኖርን፣ የኢትዮጵያ ዜጎችና 

የማህበረሰቦቿ አባል ሆነን እያለ፤ "ለማንም ለሰዎችም ሆነ ለሰብአዊ ስርአት አንገዛም፤" የሚል 

ስርአተ አልበኛ ትምህርትም በይፋ ይሰብካል ፡፡  

በአገራችን በመገንባት ላይ ያለው የእኩልነት ስርአት የተለያዩ እምነት ተከታዮች ያደራጁት 

ምድራዊ ስርአት ነው፡፡ ህገ መንግስታችንም በጋራ ተስማምተንና የሃይማኖትና የብሄር 

ብዝሃነታችንን እያወደስን በሰላምና በመከባበር የምንተዳደርበት የሰብአዊ ስርአት ህጋችን ነው፡፡ 

ያለእነዚሀ ፀጋዎች በአገራችን ሰላምና መከባበር ሊኖር አይችልም፡፡ የአክራሪነት አስተሳሰብ አራማጅ 

በሆነው መፅሄት ላይ ለሰብአዊ ስርአት መገዛት የለብንም የሚሉት እነዚህ አክራሪዎች  ምድራዊውን 

የህገ መንግስት ስርአት የማይቀበሉ ከሆነ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል ያለውን ወይም 

መኖር ያለበትን ግንኙነት በምን ህግ ይቃኙታል?፡፡ ችግሮች ሲፈጠሩ የጋራ በሆነው ህገ መንግስት 

ካልፈታናቸው በስተቀርስ በየትኛው ሃይማኖታዊ ህግ ልንፈታቸው ይቻለናል?  

 የሃይማኖት መንግሥት የማቋቋም አባዜ የተጠናወታቸው አንዳንድ አክራሪዎች በኢትዮጵያ የአንድ 

ሃይማኖት የበላይነት  የሚረጋገጠበት እድል  በህገ መንግስቱ ተከርችሞ የተዘጋ መሆኑን ከተገነዘቡ 

በኋላ አላማቸውን ለመተግበር  ሰላምን በሚያደፈርስ አቅጣጫ መንቀሳቀስን መርጠዋል፡፡ በሰላም 

ወዳዱ  ህዝበ ሙስሊም ስም በጣም አደገኛ የአክራሪነት ፖለቲካ መጫወት እንደሚሹ፤ "ሰላም ሲበዛ 

ራስን ያማል እንዴ?"፣ "ለማንም ሃይል ለሰዎችም ሆነ ለሰብአዊ ስርአት አንገዛም፤"፣ "መንግስት 

ችግሩን ለመፍታት ለምን ፈራ?" በሚሉ ግልፅ የጦር አውርድ ቅስቀሳዎች ላይ በመሰማራት 

አሳይተዋል፡፡ መንግሥት ለምን ይፈራል? ..ሰላም ሲበዛ ራስን ያሳምማል.. እያሉ በሰላምና 

በእኩልነት ለመኖር የምትጣጣረውን አገር ሊያምሱ የተነሱት እነዚህ አክራሪዎች በርግጥም በጊዜ 

ሃይ ካልተባሉ ዛሬ በግብፅና በቱኒዚያ፣ በሊቢያና በየመን የምንታዘበውን ቀውስ ለማስከተል 

እስከመሞከር መሄዳቸው አይቀርም፡፡ 

የ"ሙስሊሞች ጉዳይ" መፅሔት በአገራችን አክራሪ አስተሰሰብ የተጠናወታቸው ሰዎች 

ከሚያዘጋጁዋቸው የህትመት ውጤቶች አንዷ ነች፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ እንደ ሰለፊያን የመሰሉ 
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ጋዜጦች ከሃይማኖታዊ ጉዳዮች አልፈው በዓለማዊ ፖለቲካ ውስጥ እጃቸውን አስገብተው ሲፈተፍቱ 

ይታያሉ፡፡  በሃይማኖትና በፖለቲካ መካከል ያለውን ዳር ድንበር የዘለሉ እነዚህ ኃይሎች በአንድ 

በኩል ሰላም ሲበዛ ራስ ያማል? እያሉ ለሁከት ጥሪ እያቀረቡ፣ በሌላ በኩል መንግሥት 

በሃይማኖታችን ጣልቃ ገባ በማለት በጣም አደገኛ የፖለቲካ ጨዋታ በመጫወት ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የሃይማኖት ጉዳይ ሁሌም ቢሆን በጣም አሳሳቢና በቀላሉ ስሜት የሚቀሰቅስ ጉዳይ መሆኑ 

ታውቆ ያደረ ነገር ነው፡፡ መንግሥት ሃይማኖትና ፖለቲካ መነጣጠል አለባቸው የሚልበት ዋነኛው 

ምክንያት ሃይማኖትና ፖለቲካ ሲቀላቀሉ በአገራችን ሁሉም ሃይማኖቶች፣ በተለይ ደግሞ እኩልነት 

ተነፍገው የነበሩ ሃይማኖቶች ይበልጥ የሚጎዱና በአማኞቹ መካከል ያለው ግንኙነትም ይበልጥ 

የሚመሰቃቀል በመሆኑ ነው፡፡  

ሃይማኖት የግልና ለግለሰብ መተው የሚኖርበት ፣ ፖለቲካ ከቤተ እምነት መለስ ላሉ 

ወገኖችና ለፖለቲከኞች የመንግሥት አስተዳደር ደግሞ ለህዝብና ለተመራጮች መተው 

የሚኖረበትም በዚህ ምክንያት ነው፡፡ ጃዋር መሃመድ እንደሚመኘው የአገራችን ፖለቲካ የሃይማኖት 

ቡድኖች በሃይማኖት አጀንዳዎች ዙሪያ የበላይነት ለማግኘት የሚፋለሙበት ምህዳር ከሆነ 

በኢትዮጵያ ከቶም ሰላም ሊሰፍን አይችልም፡፡ ሃይማኖት በፖለቲካ ውስጥ እጁን ሲያስገባ በዚህች 

ህብረ ብሔራዊነትና የሃይማኖት ብዝሃነት በጥብቅ ተቆላልፈው በሚገኙባት አገር ሰላም ጠፍቶ 

"ሰላም ሲበዛ ራስን ያማል እንዴ?" የሚሉት የእነ ዩሱፍ ጌታቸው (አስማማው ዩሱፍ) የትርምስ 

አቅጣጫ የበላይነትን ይቀዳጃል፡፡ 

አፈታሪክ እንደሚያስተምረን በኢትዮጵያ በመካከለኛው ዘመን አገሪቱን ይገዙ ከነበሩ ነገስታት 

አንዱ የነበሩት አፄ ልብነ ድንግል ሰላም በዛባቸውና ራሳቸውን መታመም ይጀምራሉ፡፡ እርሳቸውም 

እንደ አቶ የሱፍ ጌታቸው ሰላም ሲበዛ ራስን ያማል እንዴ? የሚል አቋም ይዘው መሬቱን በጅራፍ 

እየገረፉ ጦር አውርድ በማለት መማፀን ጀመሩ፡፡ ልክ እንደ እርሳቸው ሁሉ በዘመናቸው አህመድ 

ግራኝም እምነቱ በማይፈቅደው መንገድ ሃይልና ሃይማኖትን ደበላልቀው ነበር ፡፡ ሁለቱም የልባቸው 

ደርሶ የአስራ ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ሃይማኖታዊ ጦርነትን እስከመቀስቀስ እንደደረሱ ሁለቱም 

መሪዎች የገቡበት ጦርነት እንዳጠፋቸው ይታወቃል ፡፡   
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የዘመናችን ጦር አውርድ ባዮች የቀደምት መሪዎችን የተሳሳተ አቅጣጫ በመከተል ህብረ 

ህዝብነት በተገነባባት አገራችን በህዝብ ላይ የከፋ ጉዳት ለማስከተል የሚያደርጉትን ጥረት ከዳር 

ቆሞ በትዝብት የሚመለከት የየትኛውም  እምነት ተከታይ የሆነ ኢትዮጵያዊ እንደማይኖር ከወዲሁ 

ሊገነዘቡት ይገባል፡፡ ከዴሞክራሲያዊው ህገ መንግስትና ከተያያዝነው የመቻቻል ፖለቲካ ውጭ ሌላ 

የተሻለ መንገድ እንደሌለ ሁሉም ኢትዮጵያዊያን ተገንዝበው የቄሳርን ለቄሳር ፣የፈጣሪንም ለፈጣሪ 

መተውን መርጠዋልና ፡፡  ስለሆነም አክራሪዎቹ ፖለቲከኞች ከማንም በላይ ለራሳቸው ሲሉ በሰላም 

ወዳዱ  ሙስሊም ዜጋ ስም ጦር አውርድ በማለት በሚያኪያሂዱት ህገ ወጥ እንቅስቃሴ ማንም 

እንደማይታለል  ከወዲሁ ሊገነዘቡ የገባል፡፡ አገራችንን የቀውስና የብጥብጥ ቤተ ሙከራ ለማድረግ 

የሚያደርጉትን ጥረትም ሁለችንም ከመንግስት ጋር በመቆም ልንታገለው ይገባል ፡፡ እነዚህ ወገኖች  

በሃይማኖት ሽፋን የሚያደርጉት የፖለቲካ  እንቅስቃሴ በማጋለጥ  በአገራችን  እያፈራ የመጣውን  

የእኩልነት፣ የመቻቻልና yዴሞክራሲያዊ አንድነት ጉዞ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለማድረስ 

የተያያዝነውን ጉዞ አጠናከረን መቀጠል ይኖርብናል ፡፡  

 


